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2010-2017 
Népesedési Kerekasztal 
Család- és népesedéspolitikai alapelvek és irányelvek  
 
2017 
371/2017. (XII. 8.) Korm. Rendelet a Kopp Mária Intézet a 
Népesedésért és a Családokért létrehozásáról 
 
Szervezet  
Tudományos elnökhelyettes 
 Kutatási Iroda 
 Szakpolitikai elemző Iroda 
Stratégiai és Koordinációs elnökhelyettes   
 Nemzetközi Iroda 
 Koordinációs, szervezési és kommunikációs Iroda 
Család- és Népesedésügyi Tudományos Tanács  
 
 
 
 
 

Kopp Mária Intézet létrehozása és 
működése 



Család- és népesedéspolitikai think tank  
szakpolitikai orientáció, döntés előkészítés, hatáselemzés, stb. 
 
Tevékenységek:  
- Kutatások,  
- Szakpolitikai elemzés,  
- Stratégiaalkotás, 
- Nemzetközi kapcsolatok,  
- Rendezvények,  
- Kiadványok, 
- Kommunikáció 
 
 
 
 
 
 
 

Kopp Mária Intézet tevékenysége 



Népesedési Kerekasztal javaslatainak megvalósulása 
 
 Megvalósult/ folyamatban:  
 - rugalmas gyermekgondozási ellátások (GYED Extra) 
 - bölcsődefejlesztés 
 - családi típusú adózás 
 - CSÉN 
 - diákhitel elengedés 
 - otthonteremtés  (CSOK) 
 - családbarát szemlélet és közgondolkodás 
 
 Még van teendő:  
 - atipikus foglalkoztatás 
 - lakásbérlet 
 - gyermeknevelés elismerése a nyugdíjban  
 - lelki egészségfejlesztés 
 
Integráló együttműködés a családok szolgálatában 
 
  Közös kincsünk a KINCS! 
 
 
 

Kopp Mária öröksége 



Mennyiségi, pronatalista 
„Szülessenek meg a kívánt és tervezett gyermekek” (Kopp Mária) 
 
Minőségi 
„Harmonikusan működő családok nélkül nincs jól működő 
társadalom” (2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről) 
 
Szellemi, lelki, morális  
„A család boldogságunk alapja, egészségvédő faktor.” (Kopp Mária) 
 
Horizontális  
„A családok védelme és a családok jólétének erősítése az állam, az 
önkormányzatok, a civil szervezetek, egyházak, a médiaszolgáltatók 
és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata.” (2011. évi CCXI. 
törvény a családok védelméről) 
 
Differenciálás és egyensúly  
„A választás szabadsága” 
Munka és család alapú társadalom 
 
 
 

Célok és alapelvek 



Gyermekvállalási kedv 2010-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 15-39 éves nők és a születések számának alakulása, 2002-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demográfiai fordulat fenntartása 



Köszönöm a figyelmet! 
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